
 

 

Introdução do MasterLink Enterprise – solução de rede sem 
fio de nova geração da Modular Mining Systems 

Tucson, Arizona – Quarta-Feira, 29 de Abril de 2015: A Modular Mining Systems, Inc., líder 
mundial no fornecimento de soluções de gerenciamento de minas em tempo real, anunciou 
hoje o lançamento de sua nova solução de rede sem fio MasterLink® Enterprise que permite 
uma transmissão de dados sólida, confiável e segura em uma arquitetura de alta 
disponibilidade para ambientes de mineração intensiva a céu aberto e com largura de banda.  

O MasterLink Enterprise possibilita máxima capacidade de rede, total mobilidade pela área de 
operação, segurança de nível corporativo e alta disponibilidade de rede. As soluções de 
serviços abrangentes e em camadas da Modular garantem que os clientes receberão o mais 
alto nível de suporte, desde a pesquisa local inicial até a instalação posterior de sistemas, para 
que suas minas alcancem e obtenham o desempenho ideal. 

Há mais de 35 anos, a Modular tem ajudado na manutenção de um fluxo constante de 
informações vitais em minas, permitindo que os funcionários tomem decisões cruciais que 
afetam a produtividade, a rentabilidade e a segurança dos operadores. O MasterLink Enterprise 
representa a mais recente evolução na história de longa data da Modular em soluções de rede 
sem fio. A ampla experiência da Modular com soluções sem fio específicas da indústria é 
compatível com a arquitetura de primeiro nível da Cisco para fornecer aos clientes uma rede de 
classe corporativa que garanta desempenho, cobertura e capacidade máximos. 

"Conforme as aplicações, os equipamentos e os processos de mineração tornam-se cada vez 
mais complexos, as empresas estão exigindo mais de suas redes sem fio", disse Michael 
Lewis, vice-presidente de inovação de produto da Modular Mining Systems. "Em resposta, 
projetamos a solução MasterLink Enterprise para atender às necessidades de aplicações 
atuais, bem como para fornecer a escalabilidade para o crescimento nos anos que virão." 

Já foram feitos pedidos prévios da solução MasterLink Enterprise em todo o mundo, incluindo 
para operações de mineração em grande escala nas Américas e na África. As instalações 
estão em andamento. 

Sobre a Modular Mining Systems, Inc. 

Fundada em 1979, a Modular Mining Systems, Inc. é o fornecedor líder de mercado de 
poderosas soluções de gerenciamento de informações que atendem às necessidades de 
operações de mineração subterrânea e de superfície em todo o mundo. A Modular está 
comprometida a oferecer tecnologias de ponta de gerenciamento de minas nas áreas de 
produção, orientação de máquinas, condição dos equipamentos e segurança dos operadores. 
A Modular emprega mais de 600 funcionários em 11 filiais no mundo, com sistemas operando 
em mais de 230 locais de clientes, incluindo 18 das 20 maiores minas do mundo. Para obter 
mais informações, acesse: http://www.modularmining.com/.  
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